Sárhida, 2019. szeptember 26-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. napján
az önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Soós József települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Kemény József Zm Polgári Védelmi Szövetség képviseletében,
- Kemény Csaba tű. alezredes,
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti meghívott
vendégeinket. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a
megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László
jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
A napirendet a testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:
1. A 2019. október 19. napjára tervezett polgári védelmi gyakorlat.
Előadó: Kemény Csaba tű. alezredes.
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörében
tett intézkedéseiről.
3. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez való csatlakozás.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.
4. Egyebek.
4.1.
Szociális tűzifa támogatás – tájékoztató.
4.2.
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat.
4.3.
Képviselői felvetések.

A napirendek tárgyalása:
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1. A 2019. október 19. napjára tervezett polgári védelmi gyakorlat.
Előadó: Kemény Csaba tű. alezredes.

Mázsa Ferenc polgármester: Az október 19. napjára a településen megtartani tervezett polgári
védelmi gyakorlat ismertetése érdekében került ez a napirendi pont a mai ülés elé.
Kemény József: Az embereket manapság nehéz meggyőzni a polgári védelem
szükségességéről, de fel kell készülni a váratlan helyzetekre. A honvédelmi miniszter is
elmondta, hogy össznemzeti érdek a honvédelem és a katasztrófák elleni védekezés. Itt,
Sárhidán az 1998. novemberi esemény után nem kell hangoztatni a védelem szükségességét.
Annak idején a MOL felkészítette a lakosságot. Azóta azonban sok minden változott, átalakult,
így a polgári védelem szervezete is. Új a jogszabályi környezet, amely a kormányt felmentve a
felelősség alól, a helyi szintre tolja a felelősséget, a polgármester és a képviselő-testület
felelősségét kihangsúlyozva. A polgármester az elsődleges felelős, a képviselő-testület feladata,
hogy segítse ennek a feladatnak az ellátását. A szükséges ismeretek megszerzését támogatja ez
a gyakorlat, amelyet a Polgári Védelmi Szövetség anyagilag is támogat. A településen működő
közbiztonsági referens, akit a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmailag felkészít, segíti a
települési feladatok ellátását. A településeken megalakított polgári védelmi szervezet kell, hogy
működjön. Sárhidán a település lakosságszámát figyelembe véve legalább 20 fős szervezet
kellene, hogy működjön infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi és műszaki egységgel.
Fontosnak tartja, hogy infokommunikációs részleg legyen, mert a lakosság tájékoztatása
érdekében jelentős segítséget jelent ez a csoport. A 1998. évi tapasztalatok is azt mondatják,
hogy a lakosság és a katasztrófavédelmi szervezetek között folyamatos kapcsolatot tudunk így
tartani. A logisztikai és műszaki egység is fontos. Ahhoz, hogy a parancsnok megfelelő szinten
tudja ellátni a feladatait, kell egy vezetési törzs is. Az elkövetkező gyakorlat főként ezeknek az
egységeknek a gyakorlatáról, felkészítéséről szól.
Kemény Csaba tű. alezredes: Az október 19-i gyakorlatnak kettős célja van: egyrészt a Göcsej
Járási Mentőcsoport újra minősítése, illetve a települési polgári védelmi szervezet kötelező
gyakorlata. A gyakorlatot értékteremtő jelleggel kell lefolytatni, a település védelmi képességét
növelő tevékenység kell, hogy legyen. Ennek érdekében pénzügyi forrásokat is tudnak hozni, a
Polgári Védelmi Szövetség, a Megyei Védelmi Bizottság és az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság anyagi hozzájárulásából áll össze a gyakorlat költségvetése. A 19-i gyakorlat
költségvetése összesen 330 e Ft, amelyből az önkormányzat tétele 60 e Ft, amely képlékeny, az
önkormányzatra van bízva, hogy mennyi lesz a tényleges hozzájárulás. Az a fő elvárás az
önkormányzattal szemben, hogy az állomány élelmezése legyen megoldva. Jelen jegyzőkönyv
1. számú melléklete szerinti tartalommal került kibocsátásra a gyakorlat felkészítési, levezetési
és értékelési terve. Az elvégzésre kerülő munkákat a terv alapján ismerteti. A vízelvezető
rendszer javítása mellett mentési feladatok is tervezésre kerültek, egyéb kárhelyek
megjelölésével. A települési polgári védelmi szervezetből a lehető legtöbb résztvevő bevonása
szükséges annak érdekében, hogy tudatosuljon az emberekben a beosztás ténye, illetve, hogy
hasznos munkát tudjanak végezni adott, éles helyzetben. A gyakorlat 7-16 óra közötti
időtartamban került tervezésre.
Mázsa Ferenc polgármester: Komoly súly nehezedik a polgármesterre és a testületre polgári
védelmi szempontból. Sajnos nem igazán tudatosul ennek a területnek a jelentősége az
emberekben az 1998. évi események ellenére sem.
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A napirend tárgyalását követően 1745 órakor Kemény József és Kemény
Csaba tű. alezredes a képviselő-testületi ülésről távozott.

2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.
Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 3. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be két ülés közötti munkáról.
Herczeg István települési képviselő: A járdával kapcsolatban mit állapított meg a műszaki
ellenőr?
Mázsa Ferenc polgármester: Több megbeszélésre is sor került, azokat a felvetéseket
egyeztettük, ami miatt felkérésre kerültek. Az az alaptétel került meghatározásra, hogy csak az
eredeti szerződésben szereplő végösszeg áll rendelkezésre, plusz munka megrendelve nem volt,
ami pluszban elkészült (a buszváró környéke), az a kivitelező költsége. A támfalak mennyisége
volt kérdéses, 120 m2 volt az eredeti költségvetésben. A járda szélessége hektikus, 1,18 métertől
1,38 méterig terjed. Bízunk abban, hogy plusz mennyiséget nem igényel. A műszaki ellenőr
megállapítása szerint a kivitelezés korrekt. Egy-két tételt kellett egyeztetni, a szeptember 30-i
határidő várhatóan tartható. A műszaki átadást a következő héten szeretnénk megoldani.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
60/2019. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót, a polgármester
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatást és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

3. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez való csatlakozás.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Az idei évben is kiírásra került a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati felhívás.
Amióta ez a pályázati rendszer rendelkezésre áll, azóta mindig csatlakoztunk, a maga részéről
idén is támogatja. Már most vannak érdeklődők. A pályázatokat november 5-ig nyújthatják be
a diákok.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
61/2019. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat:
1.
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati fordulójához.
2.
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a
beérkezett
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól
bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem álnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Lakatos Ferencné.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4. Egyebek.
4.1.

Szociális tűzifa támogatás – tájékoztató.

Mázsa Ferenc polgármester: A vonatkozó pályázaton 55 m3 mennyiségű tűzifa támogatást
nyertünk el. Ezt kell majd a rendelet esetleges módosításával szétosztani. Jegyző Úr
tájékoztatása alapján az Erdészet megkeresett Bennünket közölve, hogy már készen állnak a
szállításra, akár 1-2 héten belül hoznák a fát. Az a véleménye, hogy ezzel most nem tudunk élni
normál körülmények között. Az új testületnek először döntenie kell, hogyan alakuljon át a
rendelet. A fát nem jó most idehozni, mert nem oldható meg az őrzése november közepéig.

4.2.

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat.
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Császár László jegyző: Az elmúlt időszakban többszer beszéltünk polgármester Úrral és a
hivatali munkatársakkal a támogatási igény benyújtásának lehetőségéről. Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete 10. pontja szól a rendkívüli
önkormányzati támogatás forrásáról. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást
kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A pályázati kiírást a Magyar
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága elküldte önkormányzatunk részére. A
támogatási igény a 2019. évben is az elmúlt évekhez hasonlóan nyújtható be. Önkormányzatunk
likviditását vizsgálva megállapítható, hogy a közeljövőben nem biztosított a szállítói számlák
kifizetése sem. Ezért is van szükség a pályázat mielőbbi elkészítésére, illetve az Igazgatóság
felé történő benyújtására, hogy az Önkormányzat működőképességének megőrzését, illetve
feladatainak ellátását a likviditási probléma ne veszélyeztesse.
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik. A pályázat benyújtásának feltétele egy
olyan képviselő-testületi határozat megléte, melyben a Képviselő-testület dönt a támogatási
igény benyújtásáról. Az adatok feldolgozása után maximum 1 m Ft összegű támogatási igényt
tudunk benyújtani.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a támogatási igény benyújtását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
62/2019. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet 10. pont a.) alpont szerinti települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatása címen támogatási igényt kíván
benyújtani az Önkormányzat működőképességének megőrzése
céljából.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László jegyző.

4.3.

Képviselői felvetések.

Herczeg István települési képviselő: A Bocföldén elbontott hivatali épület hulladéka a
Sárhidai hegyi útba lett hordva. Aggályos a helyzet, nehogy a betontörmeléket el kelljen onnan
szállítani. Mivel az út az eredeti nyomvonalon nem járható, a termőföldön tapostak ki új utat a
közlekedők. Kérdés, mikor vetik ezt fel problémaként.
Mázsa Ferenc polgármester: Ami jelenleg el van foglalva, az az út tényleges szélessége,
bőven az önkormányzati területen közlekednek.
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Herczeg István települési képviselő: A járda építési törmelékét oda lehetne szállítani, azzal az
eredeti nyomvonalat fel lehetne tölteni.
Mázsa Ferenc polgármester: Megvizsgáljuk ennek a lehetőségét.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1835 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.
k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
jegyző
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